
Protokół nr IX/15 

z sesji Rady Powiatu Mińskiego 

w dniu 9 września 2015 r. 

 

Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu.  

Lista obecności osób zaproszonych stanowi zał. nr 2 do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności  Zarządu 

Powiatu między sesjami.  
5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska 

na obszarze  województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu mińskiego. 

6. Rozpatrzenie informacji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim                     

o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości                   

w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 2020. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mińskim (I)” 

w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądźmy mobilni -

wygrajmy przyszłość” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy                     

w Mińsku Mazowieckim w projekcie „Nowy start-aktywni zawodowo” w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mińsku Mazowieckim w projekcie „Kierunek sukces” w ramach IV Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy w 

Mińsku Mazowieckim w projekcie „Okno na świat” w ramach IV Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Dokształcanie 

nauczycieli sposobem na motywowanie uczniów do nauki języków obcych” w ramach 

programu „Erasmus+”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej                        

ul. Adama Mickiewicza w Mińsku Mazowieckim. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dąbrówki na 

odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu  drogi powiatowej. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.  

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Mińskiego na lata 2015-2021. 



  

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego 

na 2015 r. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego. 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację 

zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych na 

terenie Zespołu Szkół Nr 1”. 

23. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2014 r.  

24. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

26. Sprawy różne. 

27. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Mińskiego.  

28. Zamknięcie obrad. 

 

 

Ad. 1 
 

Wiceprzewodnicząca Rady, pani Anna Czyżewska, otworzyła IX sesję Rady Powiatu 

Mińskiego, a następnie powitała radnych i gości. Stwierdziła obecność 24 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady, stanowi wymagane quorum.  

Szczególnym momentem sesji Rady Powiatu było wręczenie Panu Zbigniewowi 

Grzesiakowi Złotego Medalu za Zasługi dla Policji. Po odczytaniu przez Zastępcę 

Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim Zbigniewa Pucelaka decyzji 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 2015 r. o nadaniu Złotego Medalu za Zasługi 

dla Policji wręczenia medalu dokonał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. 

 

Ad. 2 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła porządek obrad i wyznaczyła radnych do liczenia 

głosów: Beatę Walas i Grzegorza Wyszogrodzkiego. 

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu, wniósł o rozszerzenie porządku obrad o 

punkty:  
„21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego. 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację 

zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych na 

terenie Zespołu Szkół Nr 1”.” 

Wiceprzewodnicząca wniosła o zmianę punktu 27 polegającą na przyjęciu, oprócz 

protokołu z VII sesji, również protokołu z nadzwyczajnej VIII sesji. 

Innych wniosków nie było.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 24 radnych, jednogłośnie przyjęła zmiany do 

porządku obrad oraz porządek obrad w powyższym brzmieniu. 

 

Ad. 3 

 

 Radny Grzegorz Wyszogrodzki zwrócił się z prośbą o stały nadzór ulicy 

Mazowieckiej w miejscowości Targówka. Gmina obecnie wykonuje kanalizację i wykonawca 

w trakcie robót wykonał wcięcia w jezdni, które są co jakiś czas uzupełniane. Jednak po 

deszczu, gdy tych zagłębień nie widać, jazda tą drogą staje się niebezpieczna,                                

w szczególności dla osób rzadko nią jeżdżących. Poprosił o bardziej trwałe zabezpieczanie 

tych ubytków.  

 Radny Witold Kikolski przypomniał, że na poprzedniej sesji pytał o kontrolę w 

Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, ale protokół kontroli nie był jeszcze 



  

podpisany. Zapytał czy kontrola jest już zakończona i czy potwierdzone zostały zarzuty 

stawiane pani dyrektor o fałszowanie dokumentów i naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Następnie stwierdził, że Przewodniczący Rady Daniel Milewski wystosował 

pismo do pracowników SP ZOZ i zapytał Starostę, czy wie jak ten list był dystrybuowany i 

czy jego powieleniem zajmowało się Biuro Rady. Stwierdził, że w liście są nieścisłości i 

rzeczy nieprawdziwe i zapytał, czy Zarząd Powiatu zrobił lub planuje sprostowanie do tego 

wystąpienia. 

 Radny Leonard Zdanowicz zapytał, kto zaprosił panią dr Wiolettę Baran na sesję 

nadzwyczajną Rady Powiatu i kto finansował jej prelekcję czy może była bezpłatna. 

 Radny Adam Laskowski zwrócił się o doprowadzenie ulicy Sosnkowskiego do stanu, 

o jaki zwracał się w piśmie sprzed 3 miesięcy.  

 

 Ad. 4 

 

Starosta Antoni Jan Tarczyński złożył sprawozdanie z realizacji uchwał Rady 

Powiatu Mińskiego podjętych na VII sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2015 r. oraz 

sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 26 czerwca do dnia 8 września 

2015 r.  

Radny Witold Kikolski odniósł się do uchwały Zarządu Powiatu o ogłoszeniu 

konkursu na dyrektora DPS św. Józefa w Mieni i zapytał, czy została powołana komisja 

konkursowa i w jakim składzie. Zapytał, czy zakończyło się już postępowanie sądowe, w 

którym powiat jest stroną w stosunku do pani dyrektor, a jeśli to postępowanie trwa, to co 

będzie w przypadku wyłonienia nowego dyrektora placówki i przywrócenia do pracy pani 

Chwedoruk.  

Starosta powiedział, że sprawa w sądzie pracy o przywrócenie do pracy pani 

Małgorzaty Chwedoruk nie jest jeszcze zakończona i nie potrafi odpowiedzieć, co będzie jeśli 

rozstrzygnięcie sądu będzie pozytywne dla pani dyrektor. Poprosił Wicestarostę o 

wymienienie składu komisji konkursowej, informując, że nie był obecny na posiedzeniu 

Zarządu w tym dniu.  

Wicestarosta powiedział, że w skład komisji konkursowej zostali powołani 

członkowie Zarządu Łukasz Bogucki i Piotr Wieczorek oraz dyrektor PCPR - Janusz 

Zdzieborski.  

Radny Zbigniew Grzesiak odniósł się do unieważnienia decyzji komunalizacyjnej 

Wojewody dotyczącej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie. Zapytał czy cała działka 

zostanie zwrócona spadkobiercom byłych właścicieli czy w części, czy powiat ma przekazać 

nieruchomość nowemu właścicielowi czy zwrócić Skarbowi Państwa.  

Starosta powiedział, że została stwierdzona nieważność decyzji komunalizacyjnej 

przyznającej Powiatowi prawo własności, natomiast wystąpienie spadkobierców byłych 

właścicieli nie dotyczy całości majątku, więc sprawa będzie wymagała uzgodnień.  

Radny Leonard Zdanowicz przypomniał swoje zapytanie zgłoszone podczas jednej z 

sesji, a skierowane do członków Zarządu Łukasza Boguckiego i Piotra Wieczorka, na jakich 

dowodach się opierali podejmując decyzję o odwołaniu pani Małgorzaty Chwedoruk. 

Poprosił radnych o udzielenie odpowiedzi, której jeszcze nie otrzymał do dnia dzisiejszego.  

Innych pytań nie było.  

Rada Powiatu Mińskiego przyjęła przez aklamację sprawozdanie Starosty                  

z realizacji uchwał Rady Powiatu Mińskiego, podjętych na VII sesji Rady Powiatu w 

dniu 25 czerwca 2015 r. oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od 

26 czerwca do dnia 8 września 2015 r.  
 



  

Ad. 5 
 

Pani Aleksandra Dziwulska Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim omówiła stan środowiska na terenie powiatu 

mińskiego.  

Rada Powiatu Mińskiego nie wniosła uwag do informacji Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu mińskiego.  

 

Ad. 6 

 

Pani Grażyna Borowiec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 

rok oraz informację o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy w I półroczu 2015 r.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy za 2013 rok oraz informację o realizacji zadań powiatu w zakresie 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w I półroczu 2014 r. 

przez aklamację.  

1 radny opuścił salę obrad. 

 

 Ad. 7 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 2020. 

Radny Zbigniew Grzesiak wniósł o zmianę treści projektu uchwały, proponując nowe 

brzmienie tytułu uchwały: „uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 

2020”. Zaproponował, aby Lokalny Program Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości                   

w Powiecie Mińskim był częścią Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego, a przy 

opracowywaniu Programu posługiwać się modelowym opracowaniem, stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

Radny Grzegorz Wyszogrodzki wyraził zadowolenie z powstania programu i tego, że 

w jego opracowanie zaangażowali się osobiście mieszkańcy powiatu. Ma przekonanie, że 

program powinien być zrealizowany w całości, aby dobrze zafunkcjonował, ponieważ przez 

zrealizowanie tylko niektórych elementów może nie być skuteczny. Program opiera się w 

dużej mierze na środkach programów operacyjnych oraz środkach gmin, dlatego wszystkie 

gminy powinny mieć szansę szczegółowego zapoznania się z tym programem i wyrażenia 

stanowiska czy będą wspólnie go realizować. Warto też uzyskać opinię konwentu wójtów i 

burmistrzów.  

Radny Witold Kikolski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu jest wskazana funkcja 

powiatu jako partnera wspierającego, a większość zadań dotyczy gmin, dlatego to te 

samorządy powinny zaopiniować ten program. Dodatkowo uchwalając program trzeba 

określić skutki finansowe. Zgłosił wniosek, aby uchwalenie programu nastąpiło dopiero po 

zebraniu opinii gmin.  

Wiceprzewodniczący Ireneusz Piasecki poparł wniosek radnego Zbigniewa 

Grzesiaka.  

Wicestarosta poinformował, że projekt programu był przygotowany w oparciu o 

współpracę z przedsiębiorcami, a od ostatniej sesji nie wpłynęły żadne uwagi do tego 



  

projektu, również na posiedzeniach komisji radni nie zgłaszali pytań ani wniosków.                     

Na terenie każdej gminy odbyła się konsultacja, na którą zostali zaproszeni przedsiębiorcy i 

właściwe samorządy gminne. 

Wiceprzewodnicząca poprosiła radnego Zbigniewa Grzesiaka o sprecyzowanie 

wniosku. 

Radny Zbigniew Grzesiak wniósł o zmianę treści projektu uchwały, proponując nowe 

brzmienie tytułu uchwały: „uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 2020” 

oraz nowe brzmienie § 1, § 2 i § 3: 

„§ 1. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Program Wspierania Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata 2015 - 2020. 

§ 2. Lokalny Program Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim 

będzie częścią Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego. 

§ 3. W opracowywaniu Lokalnego Programu Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości  

w Powiecie Mińskim posługiwać się modelowym opracowaniem, stanowiącym załącznik do 

uchwały.” 

Natomiast dotychczasowe § 2 i § 3 otrzymałyby odpowiednio numery § 4 i § 5. 

Radny Witold Kikolski w związku z głosowaniem wniosku radnego Grzesiaka, 

wycofał swój wniosek. 

Wiceprzewodnicząca poddała wniosek radnego Zbigniewa Grzesiaka pod 

głosowanie. 

Rada Powiatu Mińskiego w obecności 23 radnych za wnioskiem oddała 21 głosów 

oraz 1 głos wstrzymujący się. Głosów przeciwnych nie było. 1 radny nie wziął udziału                 

w głosowaniu.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 23 radnych, podjęła uchwałę Nr IX/76/15  

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Wspierania Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Powiecie Mińskim na lata 2015 – 2020 liczbą 22 głosów, przy braku 

głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

2 radnych opuściło salę obrad. 
 

Ad. 8 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających 

bez pracy w powiecie mińskim (I)” w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/77/15 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mińskim (I)” 

w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

 

Ad. 9 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację projektu „Bądźmy mobilni – wygrajmy przyszłość” w ramach IV Osi Priorytetowej  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądźmy mobilni – 



  

wygrajmy przyszłość” w ramach IV Osi Priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

Ad. 10 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim w projekcie „Nowy start – 

aktywni zawodowo” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/79/15 w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim w projekcie „Nowy start – aktywni zawodowo” w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

 

Ad. 11 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim w projekcie „Kierunek sukces” 

w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/80/15 w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim w projekcie „Kierunek sukces” w ramach IV Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

 

Ad. 12 
 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim w projekcie „Okno na świat” w 

ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/81/15 w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim w projekcie „Okno na świat” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

Przyszedł 1 radny. 

 

Ad. 13 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu „Dokształcanie nauczycieli sposobem na motywowanie uczniów do nauki 

języków obcych” w ramach programu „Erasmus+”. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/82/15 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Dokształcanie 

nauczycieli sposobem na motywowanie uczniów do nauki języków obcych” w ramach 

programu „Erasmus+”. 

 



  

 

Ad. 14 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii 

dróg powiatowych drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza w Mińsku Mazowieckim. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/83/15 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej ul. 

Adama Mickiewicza w Mińsku Mazowieckim. 

 

Ad. 15 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ul. Dąbrówki na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza 

na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/84/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Dąbrówki na 

odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki. 

 

Ad. 16 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu 

drogi powiatowej. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/85/15 w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej. 

 

Ad. 17 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2015 r. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/86/15 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. 

 

Ad. 18 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/87/15 w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. 

1 radny opuścił salę obrad. 

 
 



  

Ad. 19 

 

Starosta omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2015 – 2021 i projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwały  budżetowej Powiatu Mińskiego na 2015 r., w szczególności  

zmiany, które nie były omówione na posiedzeniach Komisji.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, podjęła uchwałę Nr IX/88/15 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego 

na lata 2015 – 2021 liczbą 20 głosów. 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

 

Ad. 20 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwały  budżetowej Powiatu Mińskiego na 2015 r.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę                       

Nr IX/89/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 

2015 r.  

 

Ad. 21 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 

roku kredytu długoterminowego. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/90/15 w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego. 

Przyszedł 1 radny. 

 

Ad. 22 

 

Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. 

z o.o. obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 1”. 

Radni nie zgłosili uwag.  

Rada Powiatu Mińskiego, w obecności 22 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę 

Nr IX/91/15 zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania 

pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych na 

terenie Zespołu Szkół Nr 1”. 

 

Ad. 23 

 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pan Zbigniew Grzesiak przedstawił 

sprawozdanie Komisji z wykonania planu kontroli za I półrocze 2015 r., do którego radni nie 

zgłosili pytań. 

 

 

 

 

 



  

Ad. 24 

 

Starosta przyjął uwagi radnego Grzegorza Wyszogrodzkiego w odniesieniu do prac 

kanalizacyjnych wykonywanych na ulicy Mazowieckiej w miejscowości Targówka, 

stwierdzając, że dyrektor ZDP jest zobowiązany do wyegzekwowania prac odtworzeniowych 

stan drogi. Natomiast kwestia ul. Sosnkowskiego zgłoszona przez radnego Adama 

Laskowskiego będzie rozwiązana na roboczo z dyrektorem.  

Starosta następnie odniósł się do pytań radnego Witolda Kikolskiego. Na temat 

kontroli w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni poinformował, że kontrola została 

zakończona. Powiedział, że nie stwierdza fałszowania dokumentów oraz nie ma podstaw do 

występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych. Starosta, odnośnie listu Przewodniczącego Rady skierowanego do 

pracowników SPZOZ i jego dystrybucji, powiedział, że Przewodniczący nie zwracał się o 

pomoc, dlatego nie ma wiedzy w tym zakresie. Treść listu jest mu znana, ponieważ otrzymał 

go od pracowników zoz-u w poniedziałek, ale Zarząd nie odnosił się jeszcze do tej treści.  

Starosta odnośnie zaproszenia pani dr Wioletty Baran na nadzwyczajną sesję poradził, 

aby zwrócić się z tym pytaniem do Przewodniczącego Rady, który zwoływał sesję.  

Radny Adam Laskowski stwierdził, że po zakończonych kontrolach w DPS św. 

Józefa było zorganizowane posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w tej 

placówce, a protokoły z kontroli są dla zainteresowanych w teczce Komisji. Powiedział, że  

NIK stwierdził naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prosząc Starostę o odniesienie 

się do tego. Odnosząc się do organizacji sesji nadzwyczajnej, poinformował, że pani dr 

Wioletta Baran została zaproszona przez radnych – wnioskodawców i Rada Powiatu nie 

poniosła żadnych opłat z tego tytułu. 

Radny Grzegorz Wyszogrodzki powiedział, że zapoznał się z protokołem 

Najwyższej Izby Kontroli, który daje trzy oceny (pozytywną, pozytywną pomimo 

nieprawidłowości, negatywną) i ta kontrola wypadła na ocenę pozytywną pomimo 

nieprawidłowości. Materiał jest bardzo obszerny, ale ocena jest pozytywna. 

Radny Witold Kikolski powiedział, że dokładnie zapoznał się z treścią protokołu 

NIK, gdzie w odniesieniu do naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie stwierdził 

żadnych uchybień. Na temat umów o pracę NIK stwierdził, że były umowy różniące się 

datami (data rozpoczęcia była taka sama, zakończenia inna), co nie jest naruszeniem kodeksu 

pracy, a winą obarczył pracownika kadr. Radny zaznaczył, że pracownik kadr pracuje nadal, a 

pani dyrektor została dyscyplinarnie zwolniona. Z protokółem NIK nie zgadza się 

wicedyrektor DPS św. Józefa i oskarża, że są nieprawidłowości w placówce.  

Starosta powiedział, że nie będzie odnosił się do ustaleń NIK, bo nie jest do tego 

uprawniony. NIK to najwyższy organ przeprowadzający kontrole. 

2 radnych powróciło na salę obrad. 

 

Ad. 25 

 

Radny Witold Kikolski przypomniał, że na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła 

uchwałę o odstąpieniu od partnerstwa publiczno-prywatnego, podczas której mówił o tym, że 

uchwała jest podejmowana pod zamówienie polityczna. Dwa dni później okazało się, że  

Przewodniczący zaprasza panią poseł Beatę Szydło i wręcza jej tą uchwałę. Radny stwierdził, 

że Przewodniczący nie reprezentował go, a występował jako Przewodniczący Rady Powiatu 

Mińskiego, jako obrońca szpitala. Zadał pytanie, przed kim ten szpital broni, przed 

wicestarostą czy sobą. Przykładem upolitycznienia wszelkich działań jest też list 

przewodniczącego skierowany od pracowników SPZOZ-u. Zapytał, na jakiej podstawie 

Statutu wystąpił. Radny powiedział, że przewodniczący użył różnych sformułowań, które są 



  

półprawdami albo stwierdzeniami nieprawidłowymi. Radny Kikolski wyraził nadzieję, że do 

treści listu odniesie się Zarząd Powiatu i te rzeczy zostaną sprostowane. 

Radny Adam Laskowski stwierdził, że sprawy szpitala nie da oddzielić się od 

polityki, ponieważ na tą sytuację wpłynęło wiele lat ustawodawstwa. Rada powinna się zająć 

szczegółowymi sprawami szpitala i finansowaniem szpitala. Wyraził sprzeciw organizowaniu 

kampanii wyborczej na terenie szpitala, ale mówienie o zamówieniach politycznych jest nie 

na miejscu. Przytoczył wypowiedzi medialne posła Czesława Mroczka i burmistrza Marcina 

Jakubowskiego, pytając czy to nie jest robieniem polityki na szpitalu.  

Radny Witold Kikolski stwierdził, że nie można mówić, że przez 3 lata promuje się 

partnerstwo publiczno-prywatne, na co wydaje się środki finansowe i informować 

pracowników, że nic to nie kosztowało. Nie można mówić pracownikom, że teraz jest się 

obrońcą, ale wtedy wnioskował za tym. Dwa dni po podjęciu uchwały nie robi się 

konferencji, na którą zaprasza się w kampanii wyborczej pani poseł wręczając jej uchwałę. 

Zapytał, w czyim imieniu ta uchwała była wręczona i czy to nie jest uprawianiem polityki. 

Stwierdził, że nie pisze się listów do pracowników SPZOZ, ponieważ takie uprawnienia ma 

Zarząd, więc w jakim celu ten list został napisany. To jest kampania wyborcza. Zaapelował o 

samorządowe podejście do spraw dotyczących samorządu bez odnoszenia się do wypowiedzi 

polityków, bo w ten sposób można mnożyć wypowiedzi różnych polityków, którzy nie są w 

tym samorządzie i nie uprawiają z samorządu polityki. 

Radny Zbigniew Grzesiak zaproponował, aby na następnej sesji Rada opracowała 

stanowisko dotyczące funkcjonowania szpitala, aby wszystkie komisje omówiły dokładnie ten 

temat. Powiedział, że z takim pismem wystąpi do Starosty. Zaproponował również, aby w 

niedalekiej przyszłości wyjść ze współwłasności z Ochotniczym Hufcem Pracy co do 

nieruchomości przy ulicy Budowlanej oraz zarządzającym terenem szkolnym przy ulicy 

Sosnkowskiego był tylko dyrektor ZSZ Nr 2.   

Wiceprzewodniczący Ireneusz Piasecki zgłosił wniosek, aby część którejś kolejnej 

sesji poświęcić na rzeczową dyskusję o Planie Lokalnego Rozwoju Powiatu. Następnie 

odniósł się do sesji nadzwyczajnej mówiąc, że sesja była zorganizowana w bardzo złych 

warunkach, bo nie wszyscy mieli możliwość usłyszenia obrad, przypomniał o prośbie 

zorganizowania jej w późniejszym terminie. Powiedział, że w poprzedniej kadencji bardzo 

dużo poświęcono czasu na analizę różnych rozwiązań związanych z restrukturyzacją szpitala, 

ale zawsze bardzo ważni byli pracownicy, gdyż jest to największy zakład pracy w powiecie.  

Radny Adam Laskowski uznał, że dobrym pomysłem było zorganizowanie sesji w 

szpitalu z uwagi na to, że wszyscy mogli zobaczyć warunki mińskiego szpitala, pomimo tego, 

że ta sesja nie przyniosła żadnych przełomowych ustaleń.  

Radny Grzegorz Wyszogrodzki podzielił zdanie tych, którzy mówią, iż sesja 

nadzwyczajna była sesją nieprzygotowaną. Stwierdził, że o sesji było poinformowanych 

bardzo dużo osób, ale miejsc siedzących było około 30, a miejsca dla osób stojących nie było. 

Część gości stała za drzwiami. Zgodził się z radnym Laskowskim, że bardzo ważne było 

obejrzenie szpitala, szczególnie dla osób, które go nie znały. Powiedział, że nie był pod 

wrażeniem wystąpienia gościa – prelegenta, które nie było przygotowane do obecnego 

stopnia zaawansowania prac. Radny stwierdził, że oburza go skierowanie przez 

Przewodniczącego listu do pracowników, ponieważ świadomość mieszkańców jest taka, że 

jest to wystąpienie w imieniu Rady Powiatu, ale którego Rada Powiatu nie głosowała. Nawet 

jeśli ma ono poparcie radnych z PiS, to powinno być to zastrzeżone, że radny Daniel 

Milewski występuje w imieniu radnych PiS-u, ale nie jako przewodniczący rady. 

Przewodniczący bez upoważnienia Rady nie może występować w jej imieniu, a przecież 

różnego rodzaju pisma i komentarze prasowe są podpisywane przez przewodniczącego rady, 

a nie przez radnego Daniela Milewskiego. Zwrócił się do Starosty o to, aby prawnicy 

Starostwa Powiatowego wspierali Przewodniczącego w rozumieniu Statutu Powiatu.  



  

Starosta ponownie zaapelował o nieupolitycznianie działań powiatu. Poinformował, 

że nie ma żadnych przeszkód w udzielaniu przewodniczącemu pomocy prawnej przez radców 

prawnych Starostwa Powiatowego, również radni otrzymają pomoc prawną w wypełnianiu 

mandatu radnego, jeśli się o nią zwrócą.  

 

Ad. 26 

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że do Rady Powiatu wpłynęła skarga na 

działania starosty w sprawie o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości  

i przeprowadziła głosowanie za przekazaniem skargi do Komisji Rewizyjnej w celu jej 

rozpoznania.  

Rada Powiatu Mińskiego w obecności 24 radnych jednogłośnie przekazała skargę 

do Komisji Rewizyjnej. 

Radny Zbigniew Piłatkowski zainteresował się planami dotyczącymi nieruchomości 

pozostałej po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim. 

Starosta poinformował, że postępowanie w sprawie sprzedaży tej nieruchomości 

zostało już zamknięte z powodu braku zainteresowanych jej nabyciem. Zarząd Powiatu nie 

będzie ogłaszał kolejnych postępowań w tym roku, ponieważ musiałby obniżyć cenę.                    

W związku z tym są zbierane oferty na uprzątnięcie terenu, ponieważ zdarzały się tam 

podpalenia. 

Przewodnicząca stwierdziła, że korespondencja skierowana do Rady została 

przekazana radnym do zapoznania na początku obrad, do której nie wniesiono żadnych 

wniosków.  

Innych spraw nie było.  

 

Ad. 27 
 

 Rada Powiatu Mińskiego jednogłośnie przyjęła protokół VII sesji Rady Powiatu. 

Radny Leonard Zdanowicz poprosił o uzupełnienie w protokole VIII nadzwyczajnej 

sesji jego wystąpienia. 

 Innych uwag nie było.  

 Rada Powiatu Mińskiego głosowała za przyjęciem protokołu na kolejnej sesji, po 

jego uzupełnieniu. 
 

Ad. 28 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, pani Anna Czyżewska zamknęła IX sesję Rady 

Powiatu Mińskiego.  
 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

 

 


